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Abstract
“Certain aspects regarding the ownership right in the case law of the Court of Justice
of the European Union”
In the framework of European Union law, the right to property is one of the general
principles of EU law and is enshrined in Article 17 of the Charter of Fundamental Rights of
the European Union.
However, the right to property does not enjoy absolute protection, but must be viewed
in relation to his function in society. Consequently, the exercise of this right may be
restricted, provided that those restrictions correspond to objectives of public interest
pursued by the European Union and do not constitute, in relation to the aim pursued, a
disproportionate and intolerable interference, impairing the very substance of the rights
thus guaranteed.
In addition, the exercise of the right to property may be restricted in order to ensure
compliance with other fundamental rights protected by EU law.
Keywords: the right to property, European Union law, objectives of public interest,
restrictions on the right of property, possessions.

La începuturile integrării comunitare, tratatele nu conţineau nicio dispoziţie
referitoare la protecţia drepturilor fundamentale, dat fiind considerentele de ordin
economic care au determinat înfiinţarea Comunităţii Europene. Prin urmare,
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (denumită în continuare ,,CJUE), sesizată cu
această chestiune, nu a recunoscut existenţa acestor drepturi în ordinea juridică a
Uniunii.
Deşi iniţial, dreptul Uniunii nu recunoştea drepturile fundamentale, totuşi,
dreptul de proprietate figura în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
(denumit în continuare ,,TCE) la articolele 295 (articolul 345 din TFUE[1]) şi 30 din
TCE (articolul 36 TFUE). Însă, în acest context, dreptul de proprietate nu era
considerat ca un drept individual, ci ca o limită negativă a competenţei
Comunităţii, ca o excepţie de la aplicarea dispoziţiilor de drept comunitar[2]. Prin
urmare, reglementarea dreptului de proprietate (publică sau privată) a fost lăsată
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în competenţa statelor membre, excluzându-se, în principiu, posibilitatea de
intervenţie a Uniunii în acest domeniu.
O dată cu trecerea timpului, protecţia drepturilor fundamentale a devenit
necesară ca urmare a presiunii jurisdicţiilor naţionale, îndeosebi a curţilor constituţionale germane şi italiene, care ar fi pus sub semnul întrebării supremaţia
dreptului Uniunii în cazul în care acesta nu ar fi respectat drepturile fundamentale
garantate la nivel naţional.[3] Astfel, începând cu hotărârea pronunţată în cauza
Stauder (cauza C-29/69) şi continuând cu hotărârile Internationale Handelsgesellschaft
(cauza C-11/70), Nold (cauza C-4/73), CJUE a recunoscut importanţa acestor
drepturi fundamentale, arătând că acestea sunt parte integrantă a principiilor
generale de drept a căror respectare este asigurată de către Curte. În acest scop,
CJUE a subliniat că se inspiră din tradiţiile constituţionale comune statelor
membre, astfel încât nu pot fi admise în Comunitate măsuri incompatibile cu
drepturile fundamentale recunoscute de constituţiile acestor state. Instrumentele
internaţionale privind protecţia drepturilor omului, la care statele membre au
cooperat sau au aderat, pot furniza, de asemenea, indicaţii de care ar trebui să se
ţină seama în cadrul dreptului comunitar. În această privinţă, CEDO are o
semnificaţie particulară.
Cu privire la dreptul de proprietate ca principiu general de drept, în
hotărârea Hauer (cauza C-44/79), CJUE arată că dreptul de proprietate este
garantat în ordinea juridică comunitară, în conformitate cu tradiţiile constituţionale
comune ale statelor membre, reflectate şi de Primul Protocol la Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare CEDO). De atunci, CJUE
a făcut trimiteri repetate la Protocolul nr. 1 al CEDO în jurisprudenţa sa în materie,
subliniind, însă, autonomia sa în interpretarea dreptului de proprietate.
Recunoaşterea de către CJUE a drepturilor fundamentale ca principii generale
ale dreptului Uniunii a reprezentat o etapă de importanţă crucială în îmbunătăţirea
funcţionării Uniunii Europene, reprezentând, totodată, şi o ocazie de reafirmare a
supremaţiei dreptului Uniunii asupra dreptului naţional.
Mai târziu, protecţia drepturilor fundamentale recunoscută iniţial de
jurisprudenţă a fost formalizată în tratate. Astfel, prima referire la drepturile
fundamentale a fost făcută în Tratatul de la Maastricht, la articolul F, alineatul (2)[4].
Apoi, o dată cu Tratatul de la Nisa, a fost adoptată şi Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare ,,Carta), fără a avea,
însă, forţă juridică.
Începând cu data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea
Europeană recunoaşte toate drepturile, libertăţile şi principiile înscrise în Cartă
cărora le atribuie aceeaşi valoare juridică ca şi tratatelor constitutive.
Dreptul de proprietate, ca drept fundamental în ordinea juridică a Uniunii,
este consacrat şi garantat în ordinea juridică a Uniunii prin articolul 17 din Carta
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care prevede că:
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,,(1) Orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a
dispune şi de a lăsa moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Nimeni
nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în
cazurile şi condiţiile prevăzute de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste
acordate în timp util pentru pierderea pe care a suferit-o. Folosinţa bunurilor poate
fi reglementată prin lege în limitele impuse de interesul general. (2) Proprietatea
intelectuală este protejată.
Odată cu intrarea sa în vigoare, Carta a devenit pentru CJUE un punct de
plecare în evaluarea drepturilor fundamentale, acest instrument fiind citat în peste
o sută de hotărâri ale acestei instanţe. Dacă în anumite cauze CJUE s-a limitat doar
la o menţionare a Cartei, în alte cauze, această jurisdicţie a invocat Carta ca
instrument juridic obligatoriu.[5]
Redactarea articolului 17 care reglementează dreptul de proprietate a fost
inspirată de conţinutul articolului 1 din Protocolul 1 al CEDO. Prin urmare, având
în vedere asemănarea textului din Cartă cu cel din CEDO, în principiu, nu ar trebui
să existe dificultăţi în ceea ce priveşte interpretarea dreptului de proprietate
reglementat de Cartă în lumina dreptului de proprietate reglementat prin
Protocolul 1 al CEDO.
Articolul 52 alineatul (3) din Cartă prevede că: ,,(3) În măsura în care prezenta
cartă conţine drepturi ce corespund unor drepturi garantate prin Convenţia
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
înţelesul şi întinderea lor sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute de convenţia
menţionată. Această dispoziţie nu împiedică dreptul Uniunii să confere o protecţie
mai largă. ”
Totodată, acelaşi principiu se aplică şi în privinţa relaţiilor dintre dreptul de
proprietate reglementat de Cartă şi drepturile fundamentale consacrate în
constituţiile statelor membre. În acest sens, alineatul (4) al aceluiaşi articol 52
prevede că: ,,În măsura în care prezenta cartă recunoaşte drepturi fundamentale,
aşa cum rezultă acestea din tradiţiile constituţionale comune statelor membre,
aceste drepturi sunt interpretate în conformitate cu tradiţiile menţionate.”
În doctrină, au început deja să apară studii şi articole cu privire la relaţia dintre
conţinutul articolului 17 din Cartă şi cel al articolului 1 din Protocolul adiţional nr.
1 la CEDO, precum şi cu privire la caracterul dreptului de proprietate consacrat de
Cartă. Unii autori au susţinut caracterul individualist şi absolut al dreptului de
proprietate care ar decurge din însăşi conţinutul dispoziţiei.[6] Cu toate acestea, a
doua şi a treia frază din primul paragraf al articolului 17 par mai degrabă să
constituie punctul de convergenţă între o viziune individualistă şi o viziune socială
privind dreptul de proprietate.[7] Acest drept nu este absolut în măsura în care o
autoritate publică, în cazul în care este necesar, poate să dispună cu privire la un
bun, cu condiţia ca o despăgubire adecvată să fie acordată şi ca măsura privării de
proprietate să fie dispusă în interes public.[8]
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De asemenea, trebuie precizat că articolul 54 din Cartă referitor la abuzul de
drept, impune o limitare a exerciţiului tuturor drepturilor prevăzute de Cartă, deci,
inclusiv a dreptului de proprietate, dispunând că: ,,Nici una dintre dispoziţiile
prezentei carte nu trebuie să fie interpretată ca implicând vreun drept de a
desfăşura orice activitate sau de a îndeplini orice act îndreptat împotriva oricăruia
dintre drepturile şi libertăţile recunoscute prin prezenta cartă sau de a le impune
restrângeri mai ample decât cele prevăzute prin prezenta cartă.”
Prin urmare, în afară de limitările impuse de obiectivele de interes general,
dreptului de proprietate i se pot aduce limitări necesare pentru a asigura justul
echilibru între diferitele drepturi fundamentale protejate de dreptul Uniunii.
Această interpretare a fost confirmată de altfel de către CJUE, care, în Hotărârea
Promusicae (C-275/06), a statuat că protecţia dreptului fundamental de proprietate
nu trebuie să intre în conflict cu protecţia altor drepturi fundamentale sau cu alte
principii generale ale dreptului comunitar, fiind necesară asigurarea unui just
echilibru între diferitele drepturi fundamentale protejate de ordinea juridică
comunitară.
Cât priveşte sfera subiectelor obligate să respecte dreptul de proprietate
reglementat la articolul 17 din Cartă, articolul 51 prevede că: ,,1) Dispoziţiile
prezentei carte se adresează instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii,
cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi statelor membre numai în
cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, acestea respectă
drepturile şi principiile şi promovează aplicarea lor în conformitate cu atribuţiile
pe care le au în acest sens şi cu respectarea limitelor competenţelor conferite
Uniunii de tratate. (2) Prezenta cartă nu extinde domeniul de aplicare a dreptului
Uniunii în afara competenţelor Uniunii, nu creează nici o competenţă sau sarcină
nouă pentru Uniune şi nu modifică competenţele şi sarcinile stabilite de tratate.
În acest sens, menţionăm Hotărârea J. c. Parlamentului european (Cauza
T-160/10), având ca obiect o petiţie referitoare la o pretinsă încălcare de către un
stat membru a dreptului de proprietate consacrat de articolul 17 din Cartă,
Tribunalul a reamintit domeniul de aplicare al Cartei în lumina dispoziţiilor
articolului 51 şi a apreciat că petiţia nu are legătură cu aplicarea dreptului Uniunii,
deoarece pretinsa încălcare a dreptului de proprietate ar rezulta dintr-o acţiune a
autorităţilor austrice ,,fără legătură cu aplicarea dreptului Uniunii. Prin urmare, în
absenţa unei astfel de legături strânse cu legislaţia Uniunii, eventuala încălcare a
drepturilor de proprietate de către un stat membru nu are legătură cu aplicarea
dreptului Uniunii şi, deci, nu se referă la domeniile de competenţă ale Uniunii.
Spre deosebire de dreptul la libera exercitare a activităţilor economice, în
literatura juridică străină[9], s-a subliniat că jurisprudenţa Curţii de Justiţie de la
Luxembourg, referitoare la dreptul de proprietate „se caracterizează în special prin
ceea ce nu este spus”, această jurisdicţie abţinându-se, cel mai adesea, de la a se
pronunţa asupra naturii reale a obiectului dreptului de proprietate protejat.
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Totuşi, nu este nici o îndoială că „dreptul de proprietate este garantat în
dreptul comunitar, în conformitate cu tradiţiile comune constituţiilor statelor
membre, reflectate şi în primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului”[10], protocol care consacră dreptul la respectarea bunurilor proprii[11]. Prin
urmare, CJUE interpretează dreptul de proprietate în lumina articolului 1 al
Protocolului 1 al CEDO, aşa încât pentru a evidenţia ce înţelege CJUE prin obiectul
dreptului de proprietate, ar trebui să amintim că în jurisprudenţa Curţii de la
Strasbourg. termenul de bunuri înglobează orice valoare patrimonială. În acest sens,
prof. M. Uliescu a subliniat că ,,De esenţa reglementării dreptului de proprietate
este precizarea obiectului dreptului de proprietate şi anume bunurile […].
Termenul „bunuri” răspunde unor accepţiuni diferite. Cuvântul „bunuri” evocă
ideea unei valori de care o persoană profită. Acest sens a fost reţinut şi în ordinea
europeană, de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.[12]
Ţinând cont de interesele generale ale Uniunii şi, în mod deosebit, de
obiectivul integrării, unul dintre cele mai dificile aspecte ale abordării dreptului de
proprietate în ordinea juridică a Uniunii priveşte modalităţile de realizare a
protecţiei acestui drept. În acest sens, trebuie remarcat că CJUE a elaborat formule
de compromis de natură a pune în balanţă, pe de o parte, drepturile individuale,
iar, pe de altă parte, obiectivul integrării, obiectiv care, de altfel, a făcut necesare şi
justificate anumite limitări ale acestor drepturi individuale. Totodată, mai trebuie
menţionat că evaluarea acestor limitări a fost făcută de către Curte în lumina
dispoziţiilor articolului 1 al primului Protocol adiţional la CEDO şi a jurisprudenţei
Curţii EDO, jurisdicţie cu care CJUE a dezvoltat încă de la începuturi un dialog,
chiar dacă, uneori, au existat şi opinii divergente.
Aşa cum am arătat deja, în jurisprudenţa constantă a CJUE, dreptul de
proprietate este recunoscut ca făcând parte din principiile generale ale dreptului
Uniunii, fiind garantat în dreptul Uniunii. Cu toate acestea, dreptul de proprietate
nu apare ca fiind o prerogativă absolută, ci trebuie să fie luat în considerare din
perspectiva funcţiei sale în societate. În consecinţă, unele limitări pot fi aduse
folosinţei dreptului de proprietate, cu condiţia ca acestea să răspundă efectiv unor
obiective de interes general urmărite de Comunitate şi să nu constituie, din
perspectiva obiectivului urmărit, o intervenţie excesivă şi intolerabilă care ar aduce
atingere chiar substanţei dreptului astfel garantat.[13]
Prin urmare, în materie de limitare a dreptului de proprietate, exigenţa
generală de proporţionalitate presupune menţinerea unui just echilibru între
exigenţele interesului general al comunităţii şi imperativele de protejare a
interesului individual.[14]
După o formulă familiară drepturilor interne, Convenţia Europeană prevede
două categorii de limitări ale dreptului de proprietate: lipsirea de dreptul de
proprietate şi reglementarea folosinţei bunurilor. Aceste două tipuri de restricţii
ale exercitării dreptul de proprietate sunt reţinute şi la nivelul dreptului Uniunii.
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Este important aşadar să vedem cum CJUE califică în practică o limitare fie ca
lipsire de drept de proprietate, fie ca reglementare a folosinţei bunurilor.
Cu privire la lipsirea de dreptul de proprietate, din câte ştim, CJUE nu a
calificat niciodată o măsură litigioasă ca fiind de expropriere. Acest lucru se
datorează în parte faptului că această jurisdicţie nu poate recurge la o astfel de
calificare decât în ceea ce priveşte acţiunile instituţiilor comunitare. Astfel, Curtea a
adoptat o poziţie deosebit de prudentă în ceea ce priveşte aprecierea existenţei
unui caz de expropriere, îndeosebi, în ceea ce priveşte exproprierea fără
despăgubire.[15]
În ceea ce priveşte acţiunile autorităţilor naţionale în materie de expropriere,
controlul acţiunilor acestora revine în mod normal jurisdicţiilor naţionale. Astfel, în
Hotărârea Annibaldi[16], CJUE a conchis că o lege naţională cu privire la expropriere
nu are drept scop punerea în aplicare a dreptului Uniunii şi se referă la un
domeniu care intră în competenţă statelor membre. Cu toate acestea, în Hotărârea
Fearon[17], CJUE a stabilit că poate controla conformitatea procedurii urmate în
cazul exproprierii cu respectarea dreptului de proprietate, aşa cum a fost ea
recunoscută în ordinea juridică comunitară.
În Hotărârea Wachauf, CJUE a stabilit că o reglementare comunitară care ar
avea drept efect privarea, fără compensaţii, a concesionarului de fructul muncii sale
ar fi incompatibilă cu protecţia drepturilor fundamentale din dreptul Uniunii[18].
Această concepţie este recunoscută formal în dreptul Uniunii prin articolul 17
alineatul (1) din Cartă care prevede că orice privare de proprietate să implice o
despăgubire justă acordată în timp util pentru pierderea suferită.
În ceea ce priveşte reglementarea folosinţei bunurilor, se pare că, spre
deosebire de CJUE, Curtea EDO a dezvoltat o jurisprudenţă mai favorabilă
persoanelor fizice. Într-adevăr, istoric, în ordinea juridică a Uniunii, interesul
general a prevalat asupra drepturilor particularilor, fiind considerat un fel de ,,viză
de proporţionalitate” pentru orice măsură de limitare a protecţiei dreptului de
proprietate.[19]
Însă, în ultimii ani, se pare că o nouă tendinţă prinde contur în ordinea juridică
a Uniunii. În acest sens, hotărârile CJUE pronunţate în cauzele Kadi conţin
elemente de analiză deosebit de clarificatoare privind limitările care pot fi aduse
folosinţei dreptului de proprietate din perspectiva intereselor generale urmărite de
Uniune.
În acest sens, aşa cum s-a subliniat în doctrina străină[20], în Hotărârea Kadi din
3 septembrie 2008 (C-402/05 P şi C-415/05 P), CJUE a afirmat fără echivoc dorinţa
de a proteja drepturile fundamentale, chiar dincolo de echilibrul pe care CEDO l-ar
menţine între aceste drepturi, pe de o parte, şi cerinţele satisfacerii intereselor
generale, pe de altă parte. Într-adevăr, în această hotărâre, CJUE a revenit asupra
chestiunii relaţiei sale cu Curtea EDO, a reamintit că sistemul CEDO este o sursă
de inspiraţie, însă a arătat că protecţia conferită drepturilor fundamentale în
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ordinea juridică a Uniunii poate fi mai mare, cu condiţia ca această protecţie să fie
întotdeauna raportată la obiectivele de interes general urmărite de Uniune.
Astfel, CJUE a conchis că deşi măsura de îngheţare constituie o măsură
conservatorie care nu are intenţia de a priva persoanele respective de proprietatea
lor, totuşi, această măsură încalcă principiul proporţionalităţii, constituind o limitare
nejustificată a dreptului său de proprietate.
Prin urmare, în ceea ce priveşte relaţia dintre, pe de o parte, interesele
individuale, îndeosebi dreptul de proprietate şi, pe de altă parte, obiectivele de
interes general urmărite de Uniune, chiar dacă este încă prea devreme pentru a
formula o concluzie, trebuie totuşi să remarcăm, în jurisprudenţa CJUE din ultimii
ani, o evoluţie mai favorabilă protejării intereselor individuale, în contextul unei
verificări atente a circumstanţelor particulare din fiecare caz în parte.
După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, dreptul de proprietate –
ca drept fundamental în ordinea juridică a Uniunii – a făcut obiectul a numeroase
hotărâri pronunţate de CJUE în domeniul îngheţării fondurilor[21], liberei prestări
de servicii[22], proprietăţii intelectuale[23], concurenţei[24], protecţiei mediului[25] şi
dreptului la petiţie[26].
În domeniul protecţiei mediului, Hotărârea Arcelor Sa c. Parlamentului European
şi Consiliului Uniunii Europene, (cauza T-16/04) având ca obiect Directiva
2003/87/CE care a stabilit sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu
efect de seră, directivă contestată de către reclamantă şi din prisma încălcării
dreptului său de proprietate, Tribunalul a subliniat că deşi dreptul de proprietate
şi libertatea de a desfăşura o activitate economică fac parte dintre principiile
generale ale dreptului comunitar, aceste principii nu devin totuşi prerogative
absolute, ci trebuie să fie luate în considerare în raport cu funcţia pe care o
îndeplinesc în societate. În consecinţă, pot fi impuse restricţii privind utilizarea
dreptului de proprietate şi a libertăţii de a desfăşura o activitate profesională, cu
condiţia ca aceste restricţii să răspundă concret unor obiective de interes general
urmărite de Comunitate şi să nu constituie, din perspectiva scopului urmărit, o
intervenţie excesivă şi intolerabilă care ar aduce atingere substanţei înseşi a
drepturilor garantate pe această cale. În ceea ce priveşte dreptul de proprietate,
Tribunalul a reţinut că reclamanta nu a reuşit să demonstreze pretinsa atingere a
dreptului său de proprietate. Prin urmare, Tribunalul a conchis că reclamanta nu a
dovedit o încălcare suficient de gravă, nici o restrângere disproporţionată a acestor
drepturi prin dispoziţiile în litigiu şi nici că pretinsa încălcare se poate afla la
originea unui prejudiciu pe care l-ar fi suferit.
În Hotărârea Schindler c. Comisiei, din 13 iulie 2011 (cauza T-138/07), în care
Tribunalul a trebuit să se pronunţe în legătură cu pretinsul caracter de măsură de
confiscare, contrar dreptului internaţional, a unor amenzi stabilite de Comisie, s-a
statuat că dreptul de proprietate nu este protejat numai de dreptul internaţional, ci
face parte de asemenea din principiile generale ale dreptului Uniunii. Cu toate
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acestea, întrucât supremaţia dreptului internaţional faţă de dreptul Uniunii nu se
extinde la dreptul primar şi, în special, la principiile generale din care fac parte
drepturile fundamentale, este necesar să se examineze dacă amenzile aplicate
societăţii Schindler Holding aduc atingere dreptului fundamental la respectarea
proprietăţii.
În această privinţă, s-a reamintit că dreptul de proprietate nu apare ca fiind o
prerogativă absolută, ci trebuie să fie luat în considerare din perspectiva funcţiei
sale în societate. În consecinţă, unele limitări pot fi aduse folosinţei dreptului de
proprietate, cu condiţia ca acestea să răspundă efectiv unor obiective de interes
general urmărite de Comunitate şi să nu constituie, din perspectiva obiectivului
urmărit, o intervenţie excesivă şi intolerabilă care ar aduce atingere chiar
substanţei dreptului astfel garantat[27]. În speţă, tribunalul a considerat că
intervenţia Comisiei nu a fost nici excesivă şi nici intolerabilă, conchizând că
obiectivele de interes general trebuie să prevaleze asupra intereselor reclamanţilor.
Concluzii
La fel ca toate celelalte drepturi fundamentale, dreptul de proprietate a fost
recunoscut în mod treptat în dreptul Uniunii. O asemenea recunoaştere, însă, nu a
presupus o protecţie absolută a acestui drept, astfel încât exercitarea dreptului de
proprietate poate fi limitată prin trei tipuri de restricţii.
În primul rând, articolul 51 din Cartă impune o limitare cu caracter general,
prin care restrânge domeniul de aplicare al acesteia la instituţiile, organele, oficiile
şi agenţiile Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarităţii, precum şi la statele
membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii.
În al doilea rând, limitarea exerciţiului dreptului de proprietate poate fi
impusă de obiectivele de interes general urmărite de Uniune. Într-adevăr,
interesele generale ale Uniunii, îndeosebi obiectivul integrării, au determinat o
abordare restrictivă a CJUE în această chestiune, Curtea acceptând derogări de la
dispoziţiile tratatelor doar în cazuri excepţionale. Cu toate acestea, în ultimii ani,
s-a observat o tendinţă a Curţii spre o abordare mai favorabilă intereselor
individuale. Urmând acest principiu, Curtea a pronunţat hotărâri interesante în
domeniul îngheţării fondurilor, statuând că măsurile conservatorii, deşi
nesusceptibile de a aduce atingeri dreptului de proprietate în substanţa sa, au fost
calificate ca o limitare nejustificată a dreptului de proprietate. În pofida acestei
tendinţe, analiza noastră arată că, în anumite circumstanţe, interesul general
continuă să prevaleze asupra protecţiei dreptului de proprietate.
În cele din urmă, CJUE a clarificat faptul că exercitarea dreptului de
proprietate poate fi limitată în măsura în care protecţia dreptului fundamental de
proprietate ar intra în conflict cu protecţia altor drepturi fundamentale sau cu alte
principii generale de drept, fiind necesară asigurarea unui just echilibru între
diferitele drepturi fundamentale protejate de dreptul Uniunii.
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